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Анотація: У статті порушено проблему використання проектної технології
як способу формування в учнів початкової школи однієї зі складових математичної
компетентності – уміння розв’язувати сюжетні задачі. Висвітлено переваги
використання методу проектів у формуванні в учнів навчально-пізнавальної
мотивації; у створенні умов за яких школярі навчаються на власному досвіді й
досвіді інших у конкретних справах. Описано досвід організації проектної роботи
учнів третього класу з метою створення збірника сюжетних задач.
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Відповідно до концепції Нової української школи у сучасному освітньому
просторі увага акцентується на формуванні в учнів уміння самостійно мислити,
здобувати та застосовувати знання, детально обдумувати прийняті рішення, чітко
планувати дії, діяти гнучко і креативно, що актуалізує питання впровадження
методів і технологій на основі проектної та дослідницької діяльності школярів.
Саме у такій діяльності учень проявляє себе як творча особистість.
Ідея побудови шкільного навчання на основі активної діяльності учнів,
мотивованої їх особистими інтересами, належить Дж. Дьюї. Дж. Дьюї та В.
Кілпатріка науковці вважають «засновниками» методу проектів у його шкільному
варіанті. Теоретичне підґрунтя проектної технології закладено в дослідженнях Є.
Полат, наукові розвідки О. Коберник, О. Онопрієнко, С. Ящук окреслюють зміст,
значення, ефективність навчання за проектною технологією.

Сенс проектного навчання полягає у створенні умов для самостійного
засвоєння школярами навчального матеріалу в процесі виконання проектів.
Основною метою організації роботи над проектами в школі є розвиток в кожного
учня здатності визначати і реалізовувати спільну мету роботи та знаходити шляхи
її досягнення; вміння домовлятися про розподіл функцій і ролей у спільній
діяльності;

здійснювати

взаємний

конструктивний

контроль;

вирішувати

конфлікти, ураховуючи інтереси сторін; співпрацювати.
У початковій школі проектну роботу учнів переважно організовують на
уроках природознавства, основ здоров’я, літературного читання і вкрай рідко на
уроках математики. Таким чином, майже не використовуються потужні
можливості проектної технології у формуванні математичної компетентності
учнів.
Навчальний проект для молодших школярів – це можливість зробити щось
самостійно чи з товаришами, це дослідження, яке допомагає виявити і розвинути
природні задатки, це нові відкриття та знання. В основі кожного навчального
проекту лежить близька й актуальна для учнів проблема, розв’язання якої сприяє
розвитку пізнавального інтересу, самоствердженню особистості, отриманню
задоволення від активної пошукової діяльності.
Етапи роботи над проектом коротко подають як п’ять «П»: проблема;
проектування

(планування);

пошук

інформації;

продукт;

презентація

(представлення результату). Шосте «П» проекту – це його портфоліо, в якому
зібрано всі робочі матеріали.
При навчанні за методом проектів:
1) учні самі формулюють проблему, або вчитель ставить перед ними
проблему (чи надається проектне завдання);
2) учні самостійно створюють план вирішення проблеми чи виконання
проектного завдання;
3) учні вирішують, де і як шукати інформацію (як досліджувати проблему);
4) учні висувають гіпотезу, планують можливі шляхи і способи її перевірки
(проведення дослідження);

5) учні виконують проектне завдання (дослідження), документують його,
опрацьовують результати (роблять висновки з дослідження);
6) учні планують продукт проекту, тобто обирають форму представлення
результатів дослідження, проектують цей продукт, призначений для конкретної
цільової аудиторії, на вирішення проблеми якої спрямовано проект;
7) і, нарешті, учні презентують свій продукт цільовій аудиторії.
У камеральний (заключний) період здійснюють обробку і систематизацію
даних, їх класифікацію, оформлюють висновки і звіти. Учні стають авторами
власних проектів. Результати виконаних проектів повинні бути, що називається,
«відчутними», тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв’язання,
якщо практична, конкретний результат, готовий до впровадження [1; 4].
Використання проектної технології у початковій школі має свою специфіку.
У зв’язку з віковими та психологічними особливостями учнів усі етапи проектної
діяльності мають ретельно контролюватися вчителем, оскільки потрібних знань і
умінь у молодших школярів ще замало.
Доцільність використання проектної технології для формування в учнів
математичної компетентності, зокрема її важливої складової – загального уміння
розв’язувати сюжетні задачі, підтверджує досвід організації короткотривалого
творчого проекту «Твій власний внесок в математичну історію нашого класу»
авторами якого стали третьокласники гімназії № 117 імені Лесі Українки м. Києва.
Метою проекту було створення збірника сюжетних задач для учнів третіх класів
школи.
Ідея створити збірник виникла в результаті анкетування учнів. В анкеті
більшість третьокласників зазначили, що математика – «складний предмет»,
невелика кількість дітей обрала «розв’язування задач» як улюблений вид роботи.
Учні писали про те, що задачі, подані в підручнику з математики нецікаві та не
пов’язані з їхніми інтересами. В результаті обговорення було вирішено розпочати
проект зі створення власного збірника задач. На підготовчому етапі було визначено
мету, окреслено послідовність роботи над збірником. Учні об’єдналися в групи за
темами задач, які вони самі запропонували. Кожен учень отримав картку виконання
проекту.

На основному етапі було проведено низку групових і парних робіт зі
складання задач. Крім того, проводились індивідуальні та парні консультації, під
час яких учні вчилися складати сюжетні задачі, перевіряти та коригувати їх, а також
оцінювати задачі, складені однокласниками. В результаті роботи було спільно
відібрано понад 100 задач. На цьому етапі групи оформлювали свій розділ збірника.
На

завершальному

етапі

кожна

авторська

група

третьокласників

презентувала створений нею розділ збірника.
Досвід застосування проектної технології до навчання математики засвідчує
її ефективність у мотивуванні третьокласників до вивчення цього предмета,
змінюючи ставлення з «нудного» на «цікавий», у формуванні вміння
співпрацювати, у формуванні вміння працювати над проектом: планувати роботу,
розділяти відповідальність з іншими членами групи, аналізувати результати,
оформлювати та презентувати їх.
Можна зазначити, що системне впровадження проектної технології в школі
(починаючи з початкової ланки) сприятиме тому, що учні опановують її не тільки
як навчальну технологію, а й як метод організації та планування своєї подальшої
життєдіяльності, у них формується уміння самостійно здобувати знання, творчо
підходити до виконання навчальних завдань.
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